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Natuurlijke speeltuin
in het wijkpark
Onlangs heeft de gemeente bij de wijkkerngroep
aangegeven dat de zandbakken in Purmerend gaan
verdwijnen, omdat deze vaak een bron van viezigheid zijn.
Vaker vervangen van het zand stuit op financiële bezwaren
en daarnaast zou dit weinig zinvol zijn, omdat de vervuiling
al snel weer een feit is.
Dit geldt ook voor het speeltuintje in wijkpark De Driegang, dat ligt
tussen het speeleilandje, De Zuid-Pool en de HOP.
Voor de Wijkkerngroep Purmer-Zuid was dit aanleiding om van
de nood een deugd te maken. Al brainstormend passeerden
diverse scenario’s de revue, uiteenlopend van helemaal opheffen
tot laten begroeien tot een buurtmoestuin. Omdat er toch nog
veel kinderen spelen (ondanks het vele afval dat geregeld wordt
achtergelaten door nachtelijke bezoekers), wordt er voor gepleit
het speeltuintje te behouden.

SAMEN STERK VOOR DE WIJK
De Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

Schoon en heel
Toegankelijk en bereikbaar
Veilig en sociaal
Actief en positief
Samen en leuk
Compleet

Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de
leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en
waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet. l

Van de redactie

De Wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft via facebook gepolst
wat de wijkbewoners hiervan vinden. In heel korte tijd hebben
we ruim tweehonderd positieve reacties ontvangen en veel
suggesties; genoeg positieve bijval om op dit idee voort te
borduren. Heeft u nog suggesties of aanbevelingen? Stuur
dan een berichtje naar kerngroep.purmerzuid@gmail.com. l

De winter is weer in aantocht. De mooie nazomer
waarop we zo hebben gehoopt, heeft helaas nog
niet veel van zich laten zien. Van een echte winter is
gelukkig ook nog geen sprake.
Het is wel een periode waarin mensen zich soms wat meer
terugtrekken achter de gordijnen. Kijkt u af en toe om naar
die alleenstaande buurvrouw of -man? Vraag gewoon eens
belangstellend of alles goed gaat en, als u zelf daartoe in
staat bent, of u wellicht een boodschapje kunt meebrengen.
Deze contactmomentjes zijn van groot belang en horen thuis
in een leefbare wijk. Misschien kunt u tegelijkertijd even
vragen of uw buur de wijkkrant heeft ontvangen? Zo niet,
dan even een belletje naar de bezorging of een exemplaar
ophalen bij het wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool of bij de
cafetaria op het Meerland.
Veel leesplezier!

Om in de parkachtige
omgeving te blijven is het
idee geopperd er iets meer
natuurlijks en avontuurlijks
van te maken. Kortom, een
speelplek waar kinderen
kunnen ontdekken, ravotten en
vuil mogen worden.

l

WhatsApp gemeente
Ervaart u een
gevaarlijke
situatie? Heeft
u last van
overhangend
groen op de
openbare
weg of is de
afvalcontainer vol, stuur dan even een whatsapp-bericht naar
de gemeente. Dit kan via 06-222 46 060. Maak er eventueel
een foto van.
l
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Plaats Delict: obs De Delta
Onlangs werd er weer flink
gegriezeld bij obs De Delta.
Leerlingen van groep 8 traden
op en lieten samen een
griezelig optreden zien met
‘Plaats Delict’. Dit jaar sloot
de school daarmee goed
aan op het thema van de
Kinderboekenweek, namelijk
'Griezelen, gruwelijk eng!'. l

Sociaal Wijkteam Purmer
Zit u met vragen over contacten in de wijk, zorg en
hulpmiddelen, inkomen en werk, geld en regelzaken,
wonen, opvoeding en gezin, school en opleiding?
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht tijdens een van de
inloopspreekuren. Bel even naar 0299 480 630 of stuur een
mailtje naar purmer@swtpurmerend.nl.
l

BeeBall?!
BeeBall is een stoer,
flitsend en leuk spel
voor kinderen. Het lijkt
op honk- en softbal.
Teamgeest, sportiviteit en
spelplezier staan voorop.
Door het spelen van
BeeBall raken kinderen
snel vertrouwd met het
slaan, gooien en vangen.
Onlangs organiseerde Flying Petrels het BeeBallscholentoernooi. Veel kinderen trotseerden de regen om mee
te doen; zo ook de leerlingen van obs De Delta uit de PurmerZuid. Ondanks de fikse tegenstand wisten twee teams van
de school een beker binnen te halen, namelijk een tweede en
een derde prijs. De trotse gezichten waren terecht, zoals op
de foto ook is te zien.
l

De Zuid-Pool, een actief
centrum
In het wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool is het
weer een drukte als vanouds. Enkele activiteiten zijn
gestopt, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen.
Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan hierbij voorop,
maar zinvol en actief bezig zijn is ook belangrijk.
De activiteiten zijn toegankelijk voor alle wijkbewoners. Een
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proefles is geen probleem; u kunt gewoon contact opnemen
via info@purmerzuidpool.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook
een uitgebreid activiteitenoverzicht aanvragen. U kunt ook
even bij De Zuid-Pool langslopen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u iets sportiefs of
gezonds doen, dan kunt u onder meer terecht bij Bootcamp
for Ladies Only, Zumba, Tai Chi, Qi Gong of SPURD 55+ gym.
Wilt u aan uw behendigheid werken, dan kan dit uitstekend
met koersbal, jeu de boules of sjoelen. In de creatieve sfeer
bieden we de cursussen aquarelleren, schilderen en creahobbyclub aan. Gewoon lekker ontspannen kan bij het
Zondag Middag Podium, klaverjassen of troefcall.
Kom elkaar in een plezierige sfeer ontmoeten en neem de
buurvrouw of -man gerust mee. Heeft u een ouder iemand in
uw woonomgeving? Praat eens met die persoon en wijs die op
een van de vele activiteiten voor ouderen in het wijkcentrum.
Iedere donderdag van 11.30 tot 14.15 uur, is er een inloop
waar over het algemeen iets oudere wijkbewoners elkaar in
een gezellige sfeer kunnen ontmoeten. Onder het genot van
een kopje koffie of thee kunt
u een praatje maken maar
ook een spelletje doen. Zo
wordt er door bezoekers
geklaverjast of rummikub
gespeeld. Ook zijn er
bezoekers die met elkaar
dammen of schaken of een
van de vele andere dingen die
gedaan kunnen worden zoals
kaarten maken, breien etc.
Iedere laatste zondag van de maand is er een fantastische
bingo met veel aantrekkelijke prijzen. Aanvang: 13.30 uur.
Voor de kinderen is er de maandelijkse kinderdisco. Volg
voor meer informatie hierover de facebookpagina van de
kinderdisco Zuidpool.
l

De wijkkrant bent u
De redactie doet er alles aan om een interessante
wijkkrant voor alle bewoners samen te stellen. Graag
willen we daarom ons netwerk van correspondenten
uit de wijk uitbreiden. Wil u meewerken aan de
wijkkrant, of heeft u iets te melden of iets leuks
gezien? Stuur dan
een berichtje naar de
Wijkkrant Purmer-Zuid.
Heeft u de wijkkrant niet
ontvangen? Laat dit dan
alstublieft weten aan de
verspreider. Dit kan via
het telefoonnummer en
e-mailadres dat is vermeld
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in het colofon, verderop in deze krant. U kunt ook een
exemplaar ophalen bij wijkcentrum De Zuid-Pool of bij de
snackbar op het Meerland.
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gaan samen ouderen laten genieten van natuurbeleving,
beweging en buitenlucht.
l

Besparen met de Energy Party
In je eigen huis samen met buren, vrienden of familie
ontdekken hoe de energierekening lager kan. Dat is
het doel van de Energy Party.
De Energy Party is een
initiatief van de Stichting
Opgewekt in Purmerend. Onze wijkduurzaamheidsmotivator
Martien Roelofs vertelt
ons hierover iets meer:
“Tijdens een avond leren
deelnemers alles over de
opbouw van een energierekening, hoe je met
weinig tot geen geld kan besparen en welke stappen je kan
nemen om de rekening lager te maken.”
Ruim 750.000 huishoudens in Nederland hebben moeite met
de hoge energierekening die ze maandelijks moeten betalen.
Volgens Roelofs worden de energiekosten de komende jaren
steeds hoger. “Allerlei heffingen gaan de komende jaren zorgen dat met name de laagste inkomens het geld zullen missen
voor besparende maatregelen. Nu besparen betekent goedkoper uit in de toekomst.” Voor meer informatie en aanmelden ga
naar: www.opgewektinpurmerend.nl/energyparty
l

Wil u ook het welzijn van ouderen helpen vergroten met
behulp van natuur? Meld u zich dan aan voor Grijs, Groen en
Gelukkig. Dit kan via www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig.
l

Buurtsportwerk in de wijk
Spurd Sport & Spel is ook de komende maanden
actief in de wijk om kinderen en tieners het plezier van
sporten te laten beleven. Kom gewoon langs in De
Vaart, want het is leuk en gezond.
Op maandag van 16.00 tot
17.30 uur kunnen 15+ers
terecht in sporthal De
Vaart om met elkaar 5 x
5 voetbal te spelen. Op
woensdag van 15.15 tot
17.30 uur kunnen kinderen
van vier tot en met veertien
jaar er aan diverse sporten
en sportieve spelen
meedoen.
l

Wijkinformatie
Heeft u meldingen suggesties, ideeën et cetera, laat
het ons dan alstublieft weten via
kerngroep.purmerzuid@gmail.com

Grijs, groen en gelukkig

Volg ons en/of retweet: @wkgPurmerZuid

IVN Natuureducatie wil oudere wijkbewoners
graag een gelukkige oude dag bezorgen door
hen de positieve effecten van de natuur te laten
ervaren. Dit doen ze door de omgeving rond
zorginstellingen te vergroenen en door een natuurlijk
activiteitenprogramma aan te bieden.

facebook Wijkkerngroep Purmer-Zuid

www.purmerzuidpool.nl

De website is een gezamenlijk initiatief van activiteitencentrum
De Zuid-Pool en de Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
l

Van de wijkagent
We zitten weer in de koudere, gure
periode van het jaar. Helaas hebben
we dit jaar geen mooi nazomerweer
gehad, dus mijn nazomerverblijf op een
camping in Nederland was wat nat en
stormachtig te noemen, dus hopelijk
volgend jaar beter.

Ook in de Purmer-Zuid wil IVN aan de gang gaan, samen met
De Molentocht. Zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden

De dagen worden weer korter en donkerder.
Zorg er dan ook voor dat je in het verkeer
goed zichtbaar bent. Denk hierbij aan de juiste verlichting op
je voertuig, maar ook op je kleding. Ik zie wel eens mensen in
het pikdonker hun hond uitlaten in geheel zwarte kleding op
een donkere weg. Je begrijpt dat dit niet veilig is.
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Ik zie echter ook honden met verlichting aan de halsband
of riem. Vaak is op winterkleding wel enige reflectie
aangebracht. Dit is handig als er licht op valt.
Voor de rest ging het begin oktober nog los in de wijk op
facebook, toen daar een persoon stond afgebeeld die
met een gestolen pinpas zou hebben gepind en dus werd
gezocht. Er kwamen veel tips binnen, waarna de persoon in
kwestie is aangehouden. De recherche heeft de zaak verder
uitgezocht en afgehandeld. De werkelijkheid bleek echter
toch een beetje anders te zijn.
Wat opnieuw opviel was dat op facebook de meningen zeer
divers waren. Die liepen van veroordeling tot meer genuanceerde opmerkingen dat eerst maar moest worden onderzocht of dit allemaal wel klopt. En zo hoort het ook.
Vorige week heb ik nog uitgebreid kennisgemaakt met onze
nieuwe wijkbeheerster Zohra Azzouz. We kenden elkaar al via
Clup Welzijn en ik ben blij met haar komst naar onze wijk.
Let goed op elkaar en tot een volgende keer.
Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.
l

Jury Nationale Groenprijs vol
lof over betrokken inwoners
Purmerend won uiteindelijk brons bij de wedstrijd
Nationale Groenprijs. De jury complimenteerde de
gemeente voor de betrokkenheid van de inwoners
en het goede contact tussen hen en de gemeente:
‘Krachtig is de visie van de gemeente Purmerend op
het betrekken van bewoners bij het groen. Bewoners
dragen zorg voor een aantrekkelijke, groene straat en
daarmee ook voor een sociaal vriendelijk klimaat.'
Een van de voorbeelden die daarbij werd aangehaald en door de
jury werd bezocht, was de hondenontmoetingsplek (HOP) in ons
wijkpark De Driegang. Deze plek is
geheel gerealiseerd d oor wijkbewoners en vrijwilligers van de
wijkkerngroep. Wethouder Mario
Hegger zei over de inbreng van
wijkbewoners: “We hebben meegedaan, omdat we onze actieve
inwoners in het zonnetje wilden
zetten. Purmerenders kleuren de stad, dat is wat we wilden
laten zien aan de jury, maar ook aan de Purmerenders zelf.”
In het juryrapport verscheen bijgaande schets van de HOP.
Kritisch was de jury over de kwaliteit van het groen en het
onderhoud ervan door de gemeente. Hegger: “Daarvan
was de gemeente zich wel al bewust. We hebben in 2014
gekozen voor onderhoudsniveau C. Misschien moeten we
nu concluderen dat dit niet voldoet. Het is goed dat een
onafhankelijke jury hier een onderbouwd oordeel over geeft.
We gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren.”
l
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Bewoners van Purmer-Zuid
In de hele wijk geldt een parkeer
verbod(zone). Dit wordt aangeduid door het
bord E1 van het RVV. Deze borden staan
bij iedere toegangsweg tot de wijk PurmerZuid. In de wijk mag derhalve uitsluitend
geparkeerd worden op de daartoe bestemde plaatsen (aangeduide parkeervakken).
Het valt ons, Handhaving, op, dat er de laatste tijd een
toenemend aantal voertuigen buiten de vakken geparkeerd
staan. Men parkeert op de trottoirs, op hoeken van de straat,
in groenstroken enz. Voor spelende kinderen, overstekende
mensen en overig verkeer is dit af en toe een levensgevaarlijke situatie, doordat er geen overzicht meer is op de kruising
of op de weg. We moeten er toch niet aan denken dat hierdoor ongelukken gebeuren?
Wij weten dat er op sommige momenten en locaties sprake is
van parkeerdruk, maar op deze wijze staan voertuigen vaak
hinderlijk en/of gevaarlijk geparkeerd en dat kan en mag niet.
Vaak is het op deze wijze parkeren ook helemaal niet nodig,
want dan zien wij iets verderop in de straat toch redelijk veel
lege parkeerplekken. Is ietsje verder lopen, maar wel veiliger.
De medewerkers van team Handhaving gaan de komende
periode weer vaker in de wijk controleren op parkeergedrag.
Middels dit bericht willen we dit weer even onder uw aandacht
brengen en u verzoeken de auto’s in de parkeervakken te parkeren. Samen kunnen we zo de wijk veilig en leefbaar houden.
Vriendelijke groet, De wijkhandhavers van de Purmer-Zuid

l
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